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Parlamentul  României 

                               
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București,    

Nr. 4c-20/358/29.09.2021 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 28 septembrie 2021 

 

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a desfăşurat lucrările fizic și 

online în şedinţă în ziua de 28 septembrie 2021, orele 13.00, având următoarea ordine de zi, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate de voturi: 

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte 

normative din domeniul protecţiei sociale (PL-x nr. 339/2021) 

2. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.53/2021 pentru 

modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru 

plata creanţelor salariale (PL-x nr. 348/2021) 

3. Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.54/2021 pentru 

modificarea şi completarea art.230 şi 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x nr. 349/2021) 

4. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2021 pentru 

modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 

nr. 350/2021) 

5.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2021 privind 

stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii 

medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 

decembrie 2022 (PL-x nr. 354/2021) 

6.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru 

sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe 

bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri 

externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora (PL-x nr. 356/2021) 

7.Proiect de lege  privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi 

sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru 

procurarea de produse de igienă (PL-x nr. 372/2021)  

8. Proiect de lege  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al 

persoanei cu handicap grav şi asistent personal profesionist (PL-x nr. 373/2021) 

9. Proiect de lege Proiectul de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 376/2021) 
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La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale (PL-x 

nr. 339/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Învățământ și Comisia pentru Administrație 

care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgență a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind 

constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (PL-x nr. 

348/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă care este sesizată în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea şi completarea art.230 şi 

349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 349/2021). Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis către Comisia pentru Sănătate care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x nr. 350/2021). Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către 

Comisia pentru Administrație care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi 

pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de 

spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 decembrie 2022 (PL-x nr. 

354/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Sănătate care este sesizată în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 

defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport 

electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi 

unele măsuri de distribuire a acestora (PL-x nr. 356/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru 

Administrație, Comisia pentru Muncă și Comisia pentru Învățământ care sunt sesizate în fond. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

La al șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind facilitarea accesului 

la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin 

acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă (PL-x nr. 
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372/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Buget, Comisia pentru Muncă și Comisia pentru 

Învățământ care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

La al optulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent 

maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav şi asistent personal 

profesionist (PL-x nr. 373/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Comisia pentru Buget, 

Comisia pentru Muncă și Comisia pentru Învățământ care sunt sesizate în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterii cu o 

săptămână. 

La al nouălea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru completarea art.187 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 376/2021). Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis către Comisia pentru Sănătate care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan – preşedinte, Holban Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa – secretar, Sandu Viorica-

secretar, Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au participat online: Ilișanu Claudiu-

Augustin. Au absentat: Calista Mara-Daniela, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea și Rizea 

Cristina Camelia. 

 

PREŞEDINTE,  

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


